
 
 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO COM EMMANOEL THADEU 

 
1. Atenção: A questão está alicerçada na Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro, consideradas as alterações posteriores e 
principais Resoluções.  
Entre outras atribuições, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição,  

a) implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias.  
b) credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos 

serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível.  
c) planejar e implantar medidas para redução de circulação de veículos e reorientação do 

tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes.  
d) conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal.  
e) comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de 

dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.  
  
2. (2018 | UECE-CEV |  DETRAN-CE | Agente de Trânsito) Atente ao que se afirma a seguir 

sobre as Normas Gerais de Circulação e Conduta. 
I. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar, com antecedência, a manobra 

pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto 
convencional de braço. 

II. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá aproximar-se do usuário ou usuários 
aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância frontal de segurança. 

III. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que 
esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a 
velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança 
dos pedestres. 

IV. Nas interseções e suas proximidades, o condutor deverá efetuar ultrapassagem. 
 

É correto o que se afirma em 
a) I, II e IV apenas. 
b) I, II, III e IV.  
c) I e III apenas. 
d) II, III e IV apenas.   
 
3. (2018 | UECE-CEV |  DETRAN-CE | Agente de Trânsito)  Com base no Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB –, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes 
lindeiros, o condutor deverá, 

a) a)ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da 
pista e executar sua manobra no menor espaço possível. 

b) b)ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da 
linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois 
sentidos, ou do bordo direito, tratando-se de uma pista de um só sentido.  

c) c)durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos 
pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem no mesmo sentido pela pista da qual vai 
sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. 

d) d)ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da 
linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois 
sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. 

 
4. Segundo o CTB, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e 

deveres.  



 
 
b) É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias 

urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade 
competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja 
prejudicial ao fluxo de pedestres. 

c) Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização 
destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os 
veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e 
nas situações em que a segurança ficar comprometida. 

d) Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização 
dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita sem prioridade sobre os 
veículos, pelos bordos da pista, em fila única, no mesmo sentido ao deslocamento de 
veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança 
ficar comprometida.    

 
5. Conforme o Art. 68 do Código de Trânsito Brasileiro é assegurada ao pedestre a 

utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos 
das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização 
de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de 
pedestres. Assinale a alternativa que corresponda aos incisos contemplados no artigo. 

I. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e 
deveres. 

II. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização 
destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os 
veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e 
nas situações em que a segurança ficar comprometida. 

III. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização 
dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os 
veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de 
veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança 
ficar comprometida. 

a) Apenas I e III estão corretos. 
b) Apenas II e III estão corretos. 
c) Apenas o I está correto. 
d) I, II e III estão corretos. 
e) Apenas I e II estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL COM EMMANOEL THADEU 

 
1. A respeito dos direitos e garantias fundamentais relativos ao direito à intimidade e à 

vida privada, a Constituição Federal de 1988 prevê que 
a) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial. 

b) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano exclusivamente moral decorrente de sua violação. 

c) é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional e à investigação dos crimes hediondos e aqueles que 
lhe forem equiparados por lei. 

d) é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, para fins de investigação ou instrução 
processual cível ou penal. 

e) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura, sendo exigível a licença prévia se tais manifestações 
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.   

 
2. (2009 - TCE-GO - Analista de Controle Externo) Considere as seguintes afirmações sobre 

a disciplina constitucional do direito de propriedade: 
I. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos na Constituição.  

II. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, 
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 

III. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, desde que mediante indenização prévia em dinheiro. 

 
Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas.    
b) II, apenas.  
c) III, apenas.    
d) I e II, apenas.  
e) I, II e III.    

 
3. Prática do racismo constitui crime: 
a) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, acarretando a 

suspensão dos direitos políticos se houver condenação criminal transitada em julgado. 
b) hediondo e insuscetível de graça ou anistia, e acarretará a cassação dos direitos políticos, 

se assim determinar a decisão condenatória. 
c) inafiançável e imprescritível, se assim for definido por lei, e acarretará, sempre, a perda 

dos direitos políticos. 
d) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão ou detenção, nos termos da lei, e 

poderá acarretar a suspensão dos direitos políticos nos casos previstos em lei. 
e) inafiançável, imprescritível e hediondo, e acarretará, conforme o caso, a cassação ou a 

suspensão de direitos políticos. 
 
4. (2011 – TER-RN – Analista Judiciário) Tício, filho de pais americanos, nasceu no Brasil 

uma vez que seus pais são diplomatas e estavam em território brasileiro a serviço do 
seu país. Bruno, filho de pais brasileiros, nasceu no México, uma vez que sua mãe 
estava nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. Nestes casos,  



 
 
a) Tício e Bruno são brasileiros natos.  
b) apenas Tício é brasileiro nato.  
c) apenas Bruno é brasileiro nato.  
d) Tício e Bruno são americano e mexicano, respectivamente.  
e) Tício e Bruno podem ser brasileiros naturalizados, desde que façam esta opção no prazo 

constitucional.  
 
5. (2009 – TJ-AP) São brasileiros naturalizados, nos termos da Constituição da República 

vigente, os  
a) nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que 

estes não estejam a serviço de seu país.  
b) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 

esteja a serviço da República Federativa do Brasil.  
c) nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 

registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira.  

d) estrangeiros de qualquer nacionalidade, residen-tes na República Federativa do Brasil há 
dez ou mais anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 
nacionalidade brasileira.  

e) que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 
países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade 
moral.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PORTUGUÊS COM TIAGO XAVIER 

 

1. (UPENET – 2011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX) Quanto à 
acentuação gráfica, analise as afirmativas abaixo:   

I. O vocábulo “Félix” é paroxítono terminado em X, logo recebe acento.  
II. O termo “históricas” é proparoxítono assim como “topônimos”; por essa razão, ambos 

recebem acento.  
III. Os termos “sítio” e “município” seguem a mesma regra gramatical: recebem acento por 

serem paroxítonos terminados em ditongo.  
IV. Os vocábulos “café” e “três” se acentuam pela mesma razão: são oxítonos terminados em 

E.  
V. No vocábulo “concluída”, existe a presença de um hiato tônico, sendo este acentuado.   

Estão CORRETAS   
a) II, III e IV.  
b) I, III e IV.  
c) III, IV e V.  
d) I, II, III e V.  
e) I, II, III e IV. 
 
Texto para a próxima questão 
 

 
Entre em Camocim de São Félix e veja as casas que ficam entre as serras. 
   

 
2. (UPENET – 2011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX) Sobre os termos 

em destaque, analise os itens abaixo:   
I. Embora sejam grafados da mesma maneira, têm significados diferentes.  

II. Pertencem à mesma classe gramatical.  
III. São classificados respectivamente como verbo e preposição.   

Somente está CORRETO o que se afirma em   
a) I.   
b) II.   
c) III.  
d) I e III.  
e) I e II. 
 
3. (UPENET – 2010 – SUAPE) “Os jurados possuem poder de decisão; os réus, incertezas e 

muitos conflitos”. Na segunda oração do período acima, ocorreu a omissão do verbo 
possuir, modificando a estrutura sintática da frase. Tal desvio constitui uma figura de 
sintaxe, reconhecida como   

a) Zeugma.  
b) Assíndeto.  
c) Elipse.  
d) Hipérbato.  
e) Pleonasmo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. (UPENET – 2010 – SUAPE) O vocábulo destacado no fragmento abaixo é um exemplo de   
 

A miséria daquele povo era tamanha que a luta pela sobrevivência se tornou histórica em uma 
época sem memórias.   

 
a) parassíntese.   
b) sufixação.   
c) reduplicação. 
d) regressiva.  
e) conversão ou derivação imprópria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MATEMÁTICA COM HENRIQUE FRANÇA 

 
1. Num estacionamento fizeram um trabalho para que coubesse carros e motos, um certo 

dia tinha 12 carros e 7 motos. O valor pago por cada carro é de R$ 3,00 a hora e por cada 
moto R$ 1,50 a hora. Qual o valor a ser recebido se as motos e os carros permanecerem 
estacionados por um período de 5 horas? 

a) R$ 216,00   
b) R$ 232,50 
c) R$ 180,25   
d) R$ 160,30 
e) R$ 192,30 
 

2. Pedro gastou 
3

1
  da quantia que possuía e, depois,  

9

2
 dessa quantia. Ficou ainda com 

R$40,00. Quanto Pedro possuía? 
a) R$ 60,00 
b) R$ 70,00 
c) R$ 80,00 
d) R$ 90,00 
e) R$ 100,00 
 
3. (BB) Num escritório, 3 funcionários receberam 400 fichas cada um, para datilografar. Na 

hora do lanche o primeiro já havia cumprido 5/8 de sua tarefa, o segundo 3/5 e o 
terceiro 6/10. Quantas fichas restavam para serem datilografadas? 

a)  470    
b)  500   
c)  610   
d)  730   
e)  950 
 
4. Um certo prêmio foi repartido entre 5 pessoas de modo que cada uma recebesse 1/3 da 

quantia recebida pela anterior. Se a terceira pessoa recebeu R$ 81,00, o total distribuído 
foi: 

a) R$ 729,00 
b) R$ 882,00 
c) R$ 918,00 
d) R$ 1.089,00 
e) R$ 1.260,00 
 
5. 60 das 520 galinhas de um aviário NÃO foram vacinadas, morreram 92 galinhas 

vacinadas. Para as galinhas vacinadas, a razão entre o número de mortas e de vivas é: 
a) 1:4 
b) 1:5 
c) 4:1 
d) 4:5 
e) 5:4 
 


